ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ: 8515
ДАТУМ: 21.12.2018.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 8514 од 21.12.2018. године, в.д.
директора Дома здравља Горњи Милановац доноси

ОДЛУКУ
О
ДОДЕЛИ УГОВОРА

-

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ: ЈНМВ 08/18- II
ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА, ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ОСИГУРАЊЕ
ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ –

Уговор се додељује следећим понуђачима за следеће партије:
1
2

„Sava osiguranje“, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 51, Чачак, понуда бр. 783 од
18.12.2018, за партије бр. 1, 2 и 4.
Wiener Stadtische“ a.d.o, ул. Трешњиног цвета бр. 1, Београд, понуда бр. 120145
од 17.12.2018. године, за партију бр. 3.

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од
дана доношења!

Образложење
Наручилац је дана 12.12.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности, бр. 8188 за јавну набавку услуга осигурања лица, имовине, моторних
возила и осигурање од опште одговорности за 2019. годину, услуге осигурања- 66510000, а
дана 13.12.2018. године објавио је Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца је пристигло 4 (четири) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручну оцену понуда и
саставила извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1. ПРЕДМЕТ И ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
- Предмет јавне набавке су услуге- осигурање лица, имовине, моторних возила и
осигурање од опште одговорности
Шифра и ознака из општег речника набавки:
- 66510000- услуге осигурања

- Јавна набавка је подељена по партијама.
- партија бр. 1- осигурање имовине
- партија бр. 2- осигурање лица
- партија бр. 3- осигурање моторних возила
- партија бр. 4- осигурање од опште одговорности:
- Процењена вредност јавне набавке је око 600.000,00 динара (без ПДВ-а), а по партијама:
- партија бр. 1- осигурање имовине: 300.000,00 динара
- партија бр. 2- осигурање лица: 60.000,00 динара
- партија бр. 3- осигурање моторних возила: 180.000,00 динара
- партија бр. 4- осигурање од опште одговорности: 60.000,00
2. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
- ЈНМВ бр. 08/18- II, процењена вредност јавне набавке- 600.000,00 динара без ПДВ-а
- Средства за јавну набавку предвиђена од стране РФЗО
- Поступак јавне набавке мале вредности
- Оквирни датум покретања поступка- децембар 2018. године
- Оквирни датум закључења уговора- децембар 2018. године
- Оквирни датум извршења уговора- децембар 2018. године
- Разлог покретања поступка: обављање делатности установе
- Начин утврђивања процењене вредности: вредност сличних уговора у претходној години
3. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО : 4 понуђача .
4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:
1
2
3
4

„Sava neživotno osiguranje“, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 51, Београд
„Dunav osiguranje“ a.d, ул. Македонска бр. 4, Београд
„Wiener Stadtische“ a.d, ул. Трешњиног цвета бр. 1, Нови Београд
„DDOR Novi Sad“ a.d, ул. Драгослава Срејовића бр. 25, Филијала Крагујевац.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Најнижа понуђена цена, по партијама.
6.ПОДАЦИ О ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА:
1.Одбија се понуда понуђача „„DDOR Novi Sad“ a.d.o, ул. Драгослава Срејовића бр. 25,
Крагујевац, бр. 1662 од 20.12.2018. године, у целости као неприхватљива, јер је понуђен
краћи рок важења понуде (45 дана) од прописаног у конкурсној документацији наручиоца
(60 дана). Понуђене цене по партијама су: за партију бр. 1: 435.174,00 динара без пдв-а, а
са пдв-ом 456.933,00 дин; за партију бр. 2: 42.693,00 дин без пдв-а, нема пдв-а за исту;
партија бр. 3: 226.027,00 дин без пдв-а, а са пдв-ом 237.328,00 динара; за партију бр. 4:
35.710,00 дин без пдв-а, а са пдв-ом 37.495,00 динара.

2. Одбија се понуда понуђача „Wiener Stadtische“ a.d.o, ул. Трешњиног цвета бр. 1, Нови
Београд, бр. 120145 од 17.12.2018. године, као неприхватљива за партију бр. 4, јер за исту
није испоштован захтев у погледу начина и рока плаћања, предвиђен конкурсном
документацијом наручиоца. Наиме, наручилац је у делу конкурсне документације у којима
се наводе захтеви од којих зависи прихватљивост понуде прецизирао начин плаћања у 12
једнаких месечних рата, а понуђач је за партију бр. 4 навео начин плаћања понуђеног
износа у целости. Понуђена цена за партију бр. 4 без пдв- је 8.373,80 дин, а са пдв-ом је
8.792,49 динара.
3. Одбија се понуда понуђача „Sava osiguranje“, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 51,
Београд, бр. 783 од 18.12.2018. године као неприхватљива за партију бр. 3, јер понуђена
цена од 203.929,66 динара без пдв-а, прелази износ процењене вредности за наведену
партију- 180.000,00 динара. Понуђена цена за наведену партију са пдв-ом износи
214.662,80 динара.
4.Одбија се понуда понуђача „Dunav osiguranje“ a.d, ул. Македонска бр. 4, Београд , бр.
449/18 од 20.12.2018. године, као неприхватљива за партије бр. 1, 2, 3, 4, јер понуђена цена
за исте прелази износ процењене вредности. Понуђена цена за партију бр. 1 је 1.021.120,14
дин без пдв-а, а са пдв-ом: 1.075.326,15 динара, док је процењена вредност наручиоца за
исту 300.000,00 динара. Понуђена цена за партију бр. 2 је 170.775,00 дин без пдв-а, на исту
нема пдв-а, а процењена вредност наручиоца за исту је 60.000,00 динара. Понуђена цена за
партију бр. 3 је 219.080,00 дин без пдв-а, а са пдв-ом је 230.034,00 динара, док је
процењена вредност наручиоца 180.000,00 динара. Понуђена цена за партију бр. 4 је
210.000,00 динара без пдв-а,а а са пдв-ом је 220.500,00 динара, док је процењена вредност
наручиоца за наведену партију 60.000,00 динара.
7. РАНГ ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА
ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Партија бр. 1:
Прихватљиве и одговарајуће понуде:
- Назив и седиште понуђача
- Понуђена цена
1. „Sava osiguranje“ a.d.o, Београд
298.043,24 дин без
пдв-а
Партија бр. 2:
Прихватљиве и одговарајуће понуде:
- Назив и седиште понуђача
1. „Sava osiguranje“ a.d.o, Београд
2. „Wiener osiguranje“ ado, Београд
Партија бр. 3:
Прихватљиве и одговарајуће понуде:
- Назив и седиште понуђача
1. „Wiener osiguranje“ ado, Београд

- Понуђена цена
42.946,80 дин без пдв-а
43.470,00 дин без пдв-а

- Понуђена цена
177.569,00 дин без пдв-а

Партија бр. 4:
Прихватљиве и одговарајуће понуде:
- Назив и седиште понуђача
1. „Sava osiguranje“ a.d.o, Београд

- Понуђена цена
22.783,39 дин без пдв-а.

8. ПОНУЂАЧ КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР:
Имајући у виду ранг листу понуђача, насталу применом критеријума наведеног у тачки 5.
овог Извештаја и прихватљивост понуда, Комисија констатује да су најповољније
прихватљиве понуде понуђача „Sava osiguranje“ a.d.o, ул. Булевар Војводе Мишића бр.
51, Београд, бр. 783 од 18.12.2018, за партије 1, 2 и 4 и понуђача „Wiener Stadtische“
a.d.o, ул. Трешњиног цвета бр. 1, Београд, бр. 120145 од 17.12.2018. године, за партију
бр. 3.
На основу напред наведеног, директор наручиоца доноси одлуку као у диспозитиву.
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 ( три ) дана од
дана доношења.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права наручиоцу, а копију
истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
-

Документ израдио: ___________________
Документ контролисао: _______________
в.д. директора Дома здравља
др Александар Чивовић
_________________________

